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Članica univerze: UP REKTORAT 
 
ZADEVA: Zunanje povpraševanje  
 
 
Delovno mesto: J017108 SAMOSTOJNI SVETOVALEC NA UNIVERZI VII/2 (I), SAMOSTOJNI 
SVETOVALEC ZA RAČUNOVODSTVO VII/2 
 
Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas enega (1) leta, za polni delovni čas 40 ur na teden s 
poskusnim delom tri (3) mesece. Možnost zasedbe delovnega mesta po dogovoru. 
 
Zahtevana usposobljenost (dodatna funkcionalna znanja): 

- znanja za delo z računalnikom (MS Windows, Word, Excel, Power Point, internet, e-pošta, e-
poslovanje), 

- poznavanje zakonodaje, predpisov in standardov RS in EU s področja financ in računovodstva 
ter davščin, 

- poznavanje zakonodaje, predpisov in standardov RS in EU s področja visokega šolstva; 
- stalno strokovno izpopolnjevanje s področja dela, 
- komunikativnost, natančnost, zanesljivost, 
- sposobnost timskega dela in sposobnost organiziranja dela. 

 
Naloge, ki jih bo javni uslužbenec opravljal: 

- priprava podlag za izvajanje dejavnosti s svojega področja, 
- zakonito, pravilno in pravočasno izvajanje del in nalog na področju dela, 
- sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag, dokumentacije in delovnih aktov za izvajanje 

dejavnosti strokovne službe, 
- koordinacija dela finančne računovodske službe z drugimi službami in vodstvom članic UP na 

področju računovodstva in financ, 
- sodelovanje s strokovnimi službami in referati članic UP, 
- vodenje analitičnega in stroškovnega računovodstva ter vodenje registra OS, izvedba vseh 

potrebnih knjiženj, obračunov in knjiženj amortizacije skladno z veljavno zakonodajo in navodili, 
- spremljanje dotoka sredstev po virih in evidentiranje prihodkov skladno z veljavno zakonodajo 

in navodili, 
- sestava finančnega načrta članice ter spremljanje in poročanje o uresničevanju finančnega 

načrta, 
- sestava zaključnega računa in računovodskega poročila članice, 
- sestava kvartalnih poročil rektorata, članic in zbirnega kvartalnega poročila za UP, 
- priprava dokumentacijskih in tehničnih podlag za letni (medletni) popis in sodelovanje pri letnem 

(medletnih) popisu sredstev in obveznosti, 
- oblikovanje in izdelava ustreznih predračunskih, obračunskih, nadzornih in analitskih informacij 

za izdelavo zahtevanih poročil, 
- sodelovanje pri pripravi gradiv za seje Upravnega odbora in drugih organov članice in 

sodelovanje v organih in delovnih komisijah članice, 
- arhiviranje dokumentacije s svojega področja dela, 
- nadomeščanje vodje finančno računovodske službe (J017916), 
- sodelovanje pri razvijanju informacijskega sistema na svojem področju in 
- opravljanje drugih sorodnih del po nalogu nadrejenega. 

 
Zahtevana izobrazba:  

- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) 
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) 
- magistrska izobrazba  
 

 
Znanje tujih jezikov: aktivno znanje enega svetovnega jezika 
 



Delovne izkušnje: 3 leta. 
 
Zaželena znanja in sposobnosti:  

- poznavanje informacijskega sistema SAOP, 
- poznavanje delovanja javnega sektorja, 
- izkušnje s področja dela, 
- organizacijske sposobnosti, 
- samoiniciativnost, 
- znanje angleškega jezika. 

 
 
Rok za prijavo: popolne prijave pošljite na e-naslov krazpis@upr.si do 18. 9. 2019. 
 
Kontaktna oseba:  
Nika Bibica, Kadrovsko-pravna služba UP 
Elektronski naslov: nika.bibica@upr.si 
Telefon: 05 611-75-25      Prof. dr. Dragan Marušič 
        Rektor UP 

 

mailto:krazpis@upr.si

